Streszczenie
Ze wzgledu na brak stabilnych jader atomowych o masie 8, synteza ciezszych pierwiastków
chemicznych w róznych srodowiskach astrofizycznych jest bardzo utrudniona.
Podczas gdy w hydrostatycznym paleniu sie helu we wnetrzu gwiazd luka ta
moze byc pokonana poprzez synteze trzech czastek alfa i wykorzystanie rezonansu
w jadrze 12C zwanego stanem Hoyle’a, w innych sytuacjach takich jak nukleosynteza
w Wielkim Wybuchu, czy tez w tzw. procesie r majacym miejsce w gwiazdach
supernowych gestosc helu jest nie wystarczajaca i dlatego ciezkie pierwiastki musza
byc tworzone w inny sposób. Jedna z takich mozliwosci dostarcza reakcja jadrowa
8Li(_; n)11B, dla której dane doswiadczalne wciaz sa nie wystarczajace.
W kilku pierwszych eksperymentach zmierzono przekroje czynne tej reakcji, chociaz
rozbieznosci miedzy otrzymanymi wartosciami sa bardzo znaczne. Powodem
tego sa głównie ograniczenia zwiazane z koniecznoscia redukcji intensywnosci padajacej
wiazki. W celu rozwiazania tego problemu została zbudowana nowa komora
tarczowa typu Time Projection Chamber (TPC) umozliwiajaca rejestracje i identyfikacje
naładowanych produktów tej reakcji, jader 11B. Centralny region komory
stanowi obszar tarczowy i jest odizolowany od reszty komory, aby uniknac nasycenia
liczby zliczen wytwarzanych przez intensywna wiazke czastek padajacych. Ponadto
czesc detekcyjna komory wyposazona została w nowoczesny cyfrowy system akwizycyjny,
pozwalajacy na rejestracje pełnych cyfrowych sygnałów.
Nowa komora została przebadana w kilka kampaniach pomiarowych z wykorzystaniem
róznych wiazek czastek padajacych. Jednakze dokładna analiza otrzymanych
wyników wymagała pogłebionego zrozumienia charakterystyki detektora. Tego typu
badania wykonane zostały przede wszystkim przy uzyciu zródła czastek alfa 148Gd,
umieszczonego w centrum komory tarczowej. Problemy powstałe w trakcie prac
eksperymentalnych
zostały szczegółowo omówione i wykazano, ze badany system jest w
stanie pracowac przy znacznie intensywniejszych padajacych wiazkach niz to miało
miejsce w poprzednich eksperymentach. Energetyczna zdolnosc rozdzielcza detektora
zgadza sie w pełni z wartosciami otrzymanymi w symulacjach komputerowych
przy użyciu programu Geant. Ponadto przedstawiono pewne sugestie w celu dalszego
ulepszenia mozliwosci operacyjnych badanego detektora.
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